
	  
	  
	  
Beste	  allemaal,	  
	  
Iedereen	  is	  alweer	  volop	  aan	  het	  trainen!	  Veel	  nieuwe	  küren	  en	  prachtige	  nieuwe	  outfits	  
gezien.	  Bijgesloten	  een	  jaaragenda	  met	  daarop	  een	  aantal	  belangrijke	  data	  om	  alvast	  in	  je	  
agenda	  te	  zetten!	  Er	  kunnen	  nog	  kleine	  wijzigingen	  plaatsvinden	  welke	  we	  dan	  uiteraard	  
z.s.m	  doorgeven.	  	  
De	  belangrijkste	  wijziging	  voor	  de	  Showrijders	  zijn	  de	  data	  van	  de	  Showselectiewedstrijden	  
en	  de	  Finale	  NK	  Show	  welke	  op	  zondag	  19	  maart	  in	  Hoorn	  zal	  plaatsvinden	  en	  niet	  tijdens	  de	  
Kunstrijweek	  in	  Den	  Haag	  (welke	  weer	  Challenge	  Cup	  genoemd	  gaat	  worden)	  	  
	  
Sinterklaas	  	  
	  
Zaterdagochtend	  26	  november	  komt	  Sinterklaas	  samen	  met	  zijn	  pieten	  naar	  	  
IJsbaan	  de	  Westfries	  ons	  een	  bezoekje	  brengen!	  De	  recreanten	  en	  de	  sportpassers	  	  
gaan	  in	  hun	  lesuur	  een	  echte	  Pietendans	  in	  elkaar	  zetten	  welke	  zij	  rond	  10.40	  aan	  
Sinterklaas	  demonstreren.	  De	  brugklas	  en	  scoutkinderen	  hebben	  gewoon	  les	  maar	  sluiten	  
even	  aan	  om	  hun	  mooiste	  sprong	  te	  laten	  zien!	  Na	  afloop	  is	  er	  voor	  iedereen	  wat	  drinken	  en	  
iets	  lekkers!	  
	  
NB:	  zaterdagavond	  26/11	  is	  er	  GEEN	  les	  i.v.m.	  een	  marathonwedstrijd	  	  
	  
Het	  clubmagazine:	  De	  KVHOORN.NL	  
	  
Het	  allerleukste	  magazine	  voor	  schaatsliefhebbers	  voor	  en	  van	  de	  leden	  van	  KVH	  is	  	  
er	  weer!	  Vers	  van	  de	  pers	  en	  weer	  als	  vanouds	  gemaakt	  door	  Michelle	  Dubbeld	  	  
We	  delen	  het	  clubmagazine	  zoveel	  mogelijk	  uit	  voor	  en	  na	  de	  les	  deze	  week	  en	  	  
zullen	  ze	  in	  de	  “KVH	  kast”	  bewaren.	  De	  trainers	  (Priscilla,	  Michelle,	  Birthe)	  en	  	  
Paul	  en	  Esther	  (bestuur)	  hebben	  een	  sleutel	  van	  deze	  kast	  dusssss…gewoon	  even	  een	  
exemplaar	  vragen! 
 

Flyeren	  en	  schaatsen	  op	  recreatieve	  uren	  
	  
We	  mogen	  als	  KVH	  zijnde	  op	  de	  zaterdag	  en	  op	  de	  zondag,	  als	  de	  IJsbaan	  geopend	  	  
is	  voor	  het	  “vrij”schaatsen	  met	  maximaal	  3	  leden,	  in	  duidelijk	  herkenbare	  	  
KVH	  kleding	  (kan	  geleend	  worden)	  op	  de	  baan	  gaan	  Flyeren	  terwijl	  je	  	  
ondertussen	  natuurlijk	  een	  te	  leuk	  schaatspasje	  laat	  zien	  J	  wil	  je	  dit	  gaan	  	  
doen	  geef	  dit	  dan	  even	  door	  aan	  voorzitter@kvhoorn.nl	  want	  we	  moeten	  	  
pasjes	  regelen	  bij	  de	  kassa!	  	  
	  
Secretaris	  en	  trainster	  Astrid	  
	  
Helaas	  heeft	  onze	  trainster	  en	  tevens	  kersverse	  secretaris	  Astrid	  Gebe	  het	  door	  werk	  
	  en	  studie	  zo	  druk	  gekregen	  dat	  zij	  niet	  meer	  alle	  werkzaamheden	  als	  secretaris	  kan	  blijven	  
doen	  L	  ook	  is	  zij	  écht	  gestopt	  als	  trainster	  (maar	  gelukkig	  nog	  wel	  als	  invaller	  beschikbaar)	  
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Een	  aantal	  werkzaamheden	  zijn	  overgenomen	  door	  de	  andere	  bestuursleden.	  Wel	  zal	  Astrid	  
nog	  de	  ledenadministratie	  voor	  haar	  rekening	  nemen,	  maar	  zal	  zij	  niet	  meer	  in	  het	  bestuur	  
plaatsnemen!	  
Sportpassers	  
	  
Op	  de	  zaterdagochtend	  gaat	  het	  een	  stuk	  drukker	  maar	  uiteraard	  ook	  	  	  
heel	  gezellig	  worden	  omdat	  er	  3	  groepen	  van	  elk	  10	  “sportpassers”	  	  
bijkomen!	  Dit	  is	  voor	  de	  komende	  4/5	  zaterdagochtenden	  en	  we	  	  
hebben	  hier	  extra	  hulp	  voor	  ingeschakeld	  om	  alles	  in	  goede	  banen	  te	  leiden.	  	  
Welkom	  allemaal	  en	  heel	  veel	  plezier!	  
	  
Sponsor	  klik	  actie	  
	  
De	  dure	  periode	  komt	  er	  weer	  aan	  en	  wat	  is	  er	  leuker	  om	  dan	  je	  internetaankopen	  via	  
sponsorkliks	  aan	  te	  schaffen?	  Nagenoeg	  alle	  online	  winkels	  zijn	  aangesloten	  bij	  	  
sponsorkliks.	  Via	  sponsorkliks	  ga	  je	  naar	  je	  online	  winkel	  en	  KVH	  ontvangt	  	  
1	  tot	  10%	  van	  de	  aankoop!	  Maak	  dit	  bij	  iedereen	  bekend	  en	  maak	  hier	  een	  	  
gewoonte	  van	  en	  maak	  het	  schaatsen	  goedkoper!!	  Ga	  naar	  
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5210	  
	  
Deen	  sponsor	  actie	  (t/m	  5/11)!!	  
	  
Nog	  heel	  even	  kunnen	  we	  de	  muntjes	  veramelen	  (je	  krijgt	  ze	  niet	  meer	  bij	  de	  
boodschappen),	  vergeet	  ze	  niet	  in	  de	  koker	  te	  stoppen	  of	  op	  de	  ijsbaan	  af	  te	  geven	  
(laatste	  dag	  van	  inleveren	  is	  5	  november).	  	  
	  
Grote	  club	  actie	  (t/m	  15/11) 	  
	  
We	  horen	  al	  heel	  goede	  berichten	  van	  veel	  schaatsers.	  Super	  bedankt	  hiervoor.	  
Meer	  boekjes	  zijn	  op	  de	  ijsbaan	  bij	  trainster	  Priscilla	  verkrijgbaar	  of	  via	  een	  mail	  	  
naar	  esther@kvhoorn.nl	  Heb	  je	  nog	  geen	  loten	  verkocht,	  dan	  willen	  we	  je	  vragen	  	  	  
om	  dat	  alsnog	  te	  doen.	  En….voor	  de	  “beste”	  lotenverkoper	  valt	  er	  een	  leuke	  	  
prijs	  te	  winnen	  zoals	  een	  Ipad,	  een	  fiets	  en	  nog	  vele	  andere	  leuke	  prijzen)!	  	  
Aan	  de	  leden	  die	  niet	  langs	  de	  deuren	  willen	  gaan,	  verzoeken	  wij	  om	  online	  loten	  te	  
verkopen	  aan	  familie,	  vrienden	  en	  bekenden	  J	  Online	  verkopen	  gaat	  heel	  simpel	  via	  de	  
website	  www.mijnclubactie.nl/teams/kunstschaatsvereniging-‐hoorn/	   	  
	  
KVH	  Speculaaspoppen	  actie	  2016	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  gaan	  we	  weer	  proberen	  zoveel	  mogelijk	  speculaaspoppen	  te	  verkopen	  om	  de	  
clubkas	  van	  KVH	  te	  spekken.	  Net	  als	  de	  afgelopen	  2	  jaar	  worden	  deze	  overheerlijke	  poppen	  
weer	  gebakken	  door	  de	  vader	  van	  Romy,	  	  onze	  verenigingsbakker	  Erwin	  van	  der	  Heijden.	  	  
De	  poppen	  kosten	  weer	  €	  2,00	  per	  stuk	  en	  een	  groot	  deel	  van	  de	  opbrengst	  gaat	  naar	  KVH	  
	  
Bestelformulier	  in	  de	  bijlage!	  
	  
	  



	  
Zelf	  ideeën?	  	  
	  
Hebben	  jullie	  zelf	  een	  goed	  idee	  voor	  het	  werven	  van	  leden,	  sponsoring	  of	  andere	  leuke	  
acties	  stuur	  dan	  een	  mailtje	  naar	  esther@kvhoorn.nl	  
	  
Met	  sportieve	  groeten,	  
	  
Het	  bestuur	  van	  KVH	  
	  
	  
	  
Bijlage:	  
	  
Jaaroverzicht	  met	  belangrijke	  data	  om	  te	  noteren	  
	  
Bestelformulier	  Speculaaspoppen	  	  


